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 النسخ

 تعريف النسخ

فينسخ اهلل ما يمقي :" بمعنى اإلزالة و اإلبطال و اإلعدام و منو قولو تعالى- 1يطمق :النسخ في المغة
بمعنى يزيل ما يمقي الشيطان بدحضو . 52الحج " الشيطان ثم يحكم اهلل ءاياتو و اهلل عميم حكيم 

و نسخت الريح أثر , ومنو نسخت الشمس الظل أزالتو و أعدمتو. لمشبيات التي يمقييا عمى المشركين 
بمعنى النقل أي نقل الشيء و تحويمو مع بقائو في نفسو من - 2و يطمق.         المشي بمعنى أبطمتو

أي نقل األعمال إلى  (29الجاثية )" إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعممون" مكان إلى آخر ومنو قولو تعالى  
 .و منو نسخت الكتاب أي نقمت ما فيو إلى كتاب آخر. الصحف ومن الصحف إلى غيرىا

 :عرف بتعاريف كثيرة منيا: في اصطالح األصوليينالنسخ 
         (وىذا التعريف ىو األقرب  )رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنو 
         ًىو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنوه يدل عمى إبطالو صراحة أو ضمنا 

        إظيار دليل الحق نسخ العمل بدليل سابق 

 أركان النسخ

         يتبين من التعريف أن أركان النسخ ما يمي: 
         و ىو الحكم المتأخر الذي حل محل الحكم المرفوع: الناسخ 

         و ىو الحكم المرفوع الذي بطل العمل بو: المنسوخ 

         خطاب الشارع الذي دل عمى رفع حكم شرعي بدليل حكم شرعي أخر متأخر عنو: أداة النسخ 

         و ىو المكمف الذي تعمق الحكم الناسخ بفعمو: المنسوخ لو 

 :حكمته
    في وقت الرسالة اقتضتيا أسباب فإذا زالت ىذه األسباب فال مصمحة في مراعاة مصالح الناس

إنما نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي ألجل الدافة أال ()مسألة ادخار المحوم  )بقاء الحكم 
 (فادخروا

    اقتضاء عدالة التشريع التدرج في إصالح ما فسد من حال من يشرع ليم و عدم مفاجأتيم بما يشق
مسألة حكم الخمر و و نظام  )عمي فعمو أو تركو و ىذا التدرج يقتضي التعديل و التبديل 

 (التوريث
   نسخ ), التخفيف عمى األمة و التيسير عمييم و إظيار فضل اهلل عمييم حتى يشكروه عمى نعمو

 (الحكم األصعب بما ىو أسيل منو 
   و المنافق فييمك و من ذلك نسخ , ابتالء المكمف واختباره باالمتثال و عدمو  فيظير المؤمن فيفوز

 (مسألة تغيير القبمة )الحكم بمساويو في صعوبتو و سيولتو 
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         الزيادة في الثواب و األجر  إذا كان النسخ إلى أشد أو عند تالوة اآليات التي نسخت حكما و
 .بقيت لفظا

 أمثمة تشريعية عمى حكمة النسخ

تغيير . 4التدرج في تحريم الخمر و نظام التوريث .3 مسألة زواج المتعة. 2مسألة ادخار المحوم .1
 القبمة

ورد أن وفودًا من المسممين وفدوا عمى المدينة في أيام عيد األضحىه فأراد الرسول أن يقيموا بين . 1
أخوانيم في سعةه فنيى المسممين عن ادخار لحوم األضاحي حتى تجد الوفود فييا توسعة عمييمه فمما 

إنما نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي ألجل الدافة )): رحموا أباح لممسممين االدخاره وقال عميو السالم
 ه((أال فادخروا

  

عدالة التشريع تقتضي التدرج وعدم مفاجأة من يشرع ليم بما يشق عمييم فعموه أو ما يشق عمييم .  2
كما وقع في حكم الخمره فإن اهلل سبحانو وتعالى لم يشرع . تركوه وىذا التدرج يقتضي التعديل والتبديل

تحريميا في ابتداء التشريعه ولكن بين سبحانو أن فييا إثمًا كبيرًاه ومنافع لمناسه وأن أثميا أكبر من 
نفعياه وكان ىذا تييئة وتمييدًا إلى تحريمياه ألن الذي ضرره أكبر من نفعو يجدر بالعقل أن يجتنبوه ثم 

أمر المسممين أن ال يقربوا الصالة وىم سكارىه فكان ىذا تمييدًا ثانيًا لتحريميا واجتنابياه ألن أوقات 
ثم بعد . الصالة متعددة ومتفرقةه فال يأمن المسممون إذا شربوىا أن يدخل عمييم وقت الصالة وىم سكارى

 .ذلك جاء النص الصريح عمى أنيا رجس من عمل الشيطانه واألمر باجتنابيا
وكذلك نظام التوريثه بقي فترة في بدء اإلسالم عمى ما كان عميو عند العرب في جاىميتيمه ثم أخذ .3

اإلسالم في تعديمو بالتدريجه فنسخ أواًل اإلرث بالتبنيه ثم نسخ اإلرث بالتحالف والتآخيه ثم شرعت 
 لمتوريث أحكام مفصمةه ىدمت األسس الجائزة التي كان عمييا أىل الجاىمية في نظام توريثيم

 محل النسخ و شروطو

محل النسخ يكون في األوامر و النواىي من الحكام الشرعية التكميفية الجزئية و التي يمكن تحتمل أن 
 :و عميو فال نسخ فيما يمي. تتغير مصمحتيا في زمن النبوة بين الشدة و التيسير 

        (أصول اإليمان  )األحكام االعتقادية 
        األحكام الكمية و المبادئ العامة المتعمقة بالعبادات  و المعامالت 

        (...بر الوالدين – الوفاء بالعيد – العدل - الصدق )أميات الفضائل 
         (...عقوق الوالدين – الخيانة – الظمم – الكذب  )تحريم أصول الرذائل 
         (الجياد ماض إلى يوم القيامة  )النصوص المحكمة الدالة عمى التأبيد 
        النص الخبري ألن نسخو تكذيب لمن أخبر بو و الكذب محال عمى الشارع 

 :شروط النسخ



 
موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

  إن يكون الحكم المنسوخ شرعيا زمن الرسالة فال نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة
 الرسولهصمى اهلل عميو و سمم ألنو بعد وفاة الرسول انقطع ورود النصوص واستقراء األحكام

  أن يكون دليل رفع الحكم المنسوخ خطابا شرعيا والحكم الثابت بالقياس ال ينسخ بمثموه ألن المجتيد إذا
استنبط حكمًا في واقعة بطريق القياس ثم استنبط بالقياس ىو أو مجتيد آخر في مثل ىذه الواقعة 
نما ىو إظيار لبطالن الدليل األول أي  حكمًا يخالف األوله فإن ىذا ليس نسخًا لمحكم األوله وا 

 .لخطأ القياس السابق
        أن يكون دليل الناسخ متأخرا عن المنسوخ زمنيا 

        أال يكون الحكم مقيدا بوقت معين و إال فالحكم ينتيي بانتياء وقتو و ال يعتبر ىذا نسخا 

 أن يكون بين الحكميين أو الدليمين السابق و الالحق تعارض حقيقي 

 


